HIGH QUALITY COSMETICS
FROM SWITZERLAND

Sinun
Kauneutesi
- Tärkein Päämäärämme

Sinun kaunis ja terve ihosi
on meille tärkeintä

Tunne hedelmien

kosteuttava ja elvyttävä
vaikutus….
Hedelmäkosteusemulsiot
kaikille ihotyypeille.

Alppien yrtit elvyttävät ihosi uuteen kukoistukseen

Alppiyrtti boosterin ihoa nuorentavan ja
vahvistavan vaikutuksen voit tuntea heti!
Muista myös Liposomi-geelin ja Pro
syväkosteuttava ja kiinteyttävä vaikutus.

intensif liftingin

NO animal testing ! NO animal testing ! NO animal testing !

Colosé – elämäsi kaunein iho
Kuorinta herättää
ihosi kauneuden

Clarifiant kuorinta-hoitonaamio
tehostaa kaikkien hoitotuotteiden
vaikutusta! Elvyttää luonnollisella tavalla ihon aineenvaihduntaa
ja pintaverenkiertoa.

Tyrninaamion kiinteyttävä ja kirkastava vaikutus piristää
jokaisen arkisen aamusi ja tekee
juhlameikistäsi kauneimman
ikinä! Voidaan käyttää kuten
naamiota mutta myös meikinalusvoiteen tapaan.

Savi
naamion

säännöllinen
käyttö pitää
ihosi kirkkaana ja kiinteänä. Auttaa
tehotippojen
ja –voiteiden
imeytymistä ja
tehoa.

Colosé for Men
Miehen
Partabalsami ja
-24 h Hoitovoide

rauhoittavat ihon aina parranajon ja puhdistuksen jälkeen.
Kevyt ja hyvin imeytyvä koostumus ei jää kiiltämään. Sopii myös
nuorelle miehelle.

After shave Partavesi ja
After shave laput rauhoittavat

ja raikastavat sekä jättävät iholle kevyen
miehekkään merellisen tuoksun.

Kaikki mitä mies vaatii
ihonhoidoltaan

Sport suihkugeeli raikastaa ja jättää iholle

pitkään kestävän miellyttävän tunteen jokaisen pesun
jälkeen.

Deo-rollon Intense

- varma olo koko päivän.

Ei tahmaa eikä värjää vaatteita.

SWISS MADE WITH YOU IN MIND
Colosé päivävoiteet
- älä unohda ihosi suojausta
päivän rasituksilta!
Päivävoiteet suojaavat ihoa vanhentavalta
UV-säteilyltä sekä lämmönvaihtelun kuivattavalta vaikutukselta. Colosén päivävoiteista voit
valita voiteen eri elämän tilanteisiin. Anti-age
tuotteet Vitalisante, Q10 multi-active, Egalisante. Nuorelle ja herkälle iholle Complete ja
Hyrdroactive... Paranna tehovoiteiden vaikutusta Liposomivoiteella.
Kysy yövoiteista Colosé asiantuntijaltasi.

Q10
Ubikinoni
tuotteet

ovat lisäravintopommi ihollesi!
Kun haluat vain
parasta ihonhoitoa kasvoille ja
koko vartalolle.

Tee päätös
nyt
ansaitse ja
saa elämääsi
enemmän luxusta.

Ota yhteys:

www.colose.fi

Yhdessä sveitsiläisen

Colosén kanssa
voit luoda unelmiesi
uran kauneudenhoidon
näköalapaikalla.

Jo yli 40 vuotta kaikkialla maailmassa,
noin 50 eri maassa, ihmiset eri ikäisinä
ja erilaisista ammateista ovat löytäneet
Colosésta oman unelma-ammattinsa.

